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BABYTRÖJA MED SJALKRAGE

Best. nr: 23151-1106
Storlek: 60 (70) 80 (100) cm
Övervidd: 55 (58) 61 (65) cm
Garn: Krabat 50 g från Falkgarn
Garnåtgång: 4 (4) 5 (5) nystan

Garn: Krabat 50g från Falkgarn
Stickor: 3,5mm
Stickfasthet: 28 m = 10 cm
ÖHPT: Lyft 1 m, sticka rm, drag den lyfta maskan
över den stickade

BESKRIVNING

KRAGE

MÖNSTER
Varv 1 		
Varv 2		
Varv 3		
Varv 4		
Varv 5		
Varv 6		
Varv 7		
Varv 8		
Varv 9		
Varv 10		
Varv 11		
Varv 12		
* Börja om från varv 1

Lägg upp 144 (152) 156 (160) cm. Sticka resår, 2 rm
2 am, tills arbetet mäter 7 (7,5) 7,5 (8) cm. Avmaska
10 m i varje sida 3 ggr, sedan avmaskas de återstående
samtidigt.

*4 am, 2rm* 4 am
am
*4 am, 2 rm* 4 am
am
rm
am
1 am, *2 rm, 4 am* 2 rm, 1 am
am
1 am, *2 rm, 4 am* 2 rm, 1 am
am
rm
am

FICKA/STOLPE
Plocka upp 27 (28) 32 (32) m på stycket i mitten. Sticka
1 rm, 1 am i 8 varv. Maska av.

FICKA/PÅSE
Plocka upp 27 (28) 32 (32) m på biten mot sidsömmen.
Sticka 8-10 cm. Maska av. Sy fickorna från avigsidan.

MONTERING

BAKSTYCKE
Lägg upp 70 (76) 82 (88) m och sticka resår, 2 rm, 2 am tills
arbetet mäter 5 cm. Öka 6 m jämnt fördelat på sista varvet.
Övergå till mönsterstickning.
När arbetet mäter 18 (20) 24 (27) cm avmaskas 7 m i var
sida för ärmhål. Sticka tills arbetet mäter 29 (32) 37 (41) cm.
Maska av de 18 (20) 22 (24) mittersta och avsluta var sida
för sig. Maska av 6,6,7,(7,7,7) 7,8,8 (8,8,9) m för axeln och
avmaska samtidigt 1 m varje varv 3 ggr, för halsen.

Sy ihop axlarna. Sy i ärmarna. Sy ihop delar av
ärmsömmen och ärmhålet i varje sida. Sy ärm och
sidsömmar. Sy fast kragen från avigsidan, kortsidorna
sys omlott.
Design: Maj-Lis Johansson

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika som bakstycket till och med varv 6
på mönstret. Då delas stycket för fickorna. Sticka 24 (26) 28
(30) m i varje sida (= 28 (30) 32 (34) m i mitten).
Tag ett nystan för varje del (3st). Sticka delarna samtidigt så
blir det samma längd på alla delar, 6 (6,5) 6,5 (7) cm. Sticka
över hela varvet som vanligt. Maska av för ärmhålet som på
bakstycket, 7 m i var sida.
När arbetet mäter 17 (19) 23 (26) cm avmaskas de
mittersta 16 (18) 20 (29) m. Minska innanför 1
kantmaska, 1m 4 ggr vart 8:e varv.
Sticka samma längd som bakstycket. Höger sida avmaskas
med 1 m öhpt innanför kantmaskan.

ÄRM
Lägg upp 40 (42) 44 (46) m. Sticka resår, 2 rm, 2 am, i 5 cm,
öka 4 (8) 6 (8) m på sista varvet. Övergå till
mönsterstickning. Öka 1 m vart 6:e varv till 64 (66) 68
(74) m. När ärmen mäter 23 (25) 27 (30) cm avmaskas alla
maskor samtidigt. Sticka en ärm till likadant.

FALKGARN

